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L A  ARBO ĈE L A  MARBORDO
Poeto promenis laulonge sur marbordo, 

serĉante inspiron por plori kaj kanti la fo
reston de sia amatino. Lau li, ĉio estis nigra 
kaj malgaja; li plendis pri la ondoj de la 
maro, ĉiam devigataj iri kaj reiri, kaj kiam 
ili alvenas ĉe la sablo por ripozi, ricevas tiel 
teruran frapon, ke ili blekas kaj bruas pro 
doloro. Tial ke ili nepovas  versi larmojn 
po r  trankviligi sian suferon, sin ornamas 
per blanka ŝaŭmo, kvazaŭ martira krono.

Daŭriginte sian promenadon, li vidis ka
robarbon, kiu kreskis izolita proksimume 
je cent metroj d e la  marbordo, kaj kies viv
maniero ŝajnis kompatinda al nia poeto. Gi 
aspektis kvazaŭ terurigita de la bruo de la 
maro, klopodante, per sia tuta povo, sin 
apartigi el la salita akvo, kaj celante avide 
la kamparon.

Gia trunko aperis klinita; la branĉoj, kiuj 
ricevis senpere la puŝon de la maraj ventoj, 
estis preskaŭ sen folioj, mallongaj kaj tor
ditaj, kaj kontraŭe, tiuj de la aliaj flankoj 
etendiĝis rekte, kiel la brakoj de timigita 
virino, kiam ŝi petas helpon, forkurante de 
senkompata persekutanto; dum la komenco, 
la radikaro ŝajnis fiksi la turmentilon al la 
loko en kiu ĝermis. Gi rememoris pri la 
homa arbaro desegnita de Doré en la Dia 
Komedio, aŭ pri unu el tiuj abomenindaj 
krimoj, kiuj tro ofte, prezentas la kinemato
grafo, por forigi la dormadon de vartistin
oj kaj knabetoj.

Tiam la poeto komencis kanti per tro 
longaj versoj la turmentojn ile la malfeliĉa 
a rb o . 'l amen al tiu ĉi eble ne plaĉis la mo
dernstila poezio, kaj por silentigi la bas 
tardan lilon de la muzoj diris al li jenon, kiu 
efikis al mu/.ido kiel elŝpruco de malvarma 
akvo.

- Amiko, la afero ne estas tiel grava kiel 
vi supozas; nek la maro abomenas min, nek 
blovas por malfaciligi mian vivon, nek la 
arboj timas la maron, kaj mi tute ne volas 
apartigi min de la loko kie falis la semo de 
kiu mi devenas. Kiam oni transplantas unii

el iniaj samspeculoj, ĉiam restas elmetita je 
gravaj danĝeroj; tial la arboj ne havas in
klinon al turismo.

Ankaŭ la maraj ventoj ne estas por mi 
malprofitaj; kontraŭe, ĉar ili estas iom mal
sekaj taŭgas por mi kiel roso aŭ pluveto. 
Sed bedaŭrinde, kiam ili antaŭeniras ra
pide, k u n p o r ta s  gutetojn da salita akvo, 
kiuj sin demetas sur miajn foliojn kvazaŭ 
pulvo, brulante la b i le to jn  kiujn mi havas 
por spiri. Poste la vento pasas, kiel se ĝi 
estiis filtrita, al Ia kontraŭa parto de ha 
branĉaro, kies folioj estas preskaŭ ŝirmitaj 
kontraŭ la salo. La puŝo de la  vento okazigas 
la kliniĝon de la trunko, tordas tiun duonon 
de la branĉaro kiu rigardas la inaron, kaj 
rektigas, preskaŭ horizontale, la alian.

Ja  la arboj proponas al ni ekzemplojn de 
rezignacio kaj konstanteco, por sin defendi 
kontraŭ la malfavoraj cirkonstancoj,kaj por 
profiti la honon ricevitan. Preskaŭ ĉiam la 
homo deflankigas sian prudenton kaj agas 
kontraŭe.

R. Codo r tiiii

lja blindulo kaj la lakto
Blindulo de naskiĝo demandis vidanton: 

«Kia estas la koloro de Unkto?» La vidanto 
respondis:«La koloro dePlakto estas blanka 
kiel la papero.» La blindulo demandis: «Nu, 
ĉu tiu koloro kraketas ankaŭ sub la inanoj 
kiel la papero?* La vidanto respondis: «Ne, 
ĝi estas blanka kiel faruno.» La blindulo 
demandis: «Nii, ĉu ĝi estas tiel mola kaj 
disŝutebla kiel fanino?* La vidanto respond
is: «Ne, ĝi simple estas tiel blanka kiel 
blanka leporo?» La blindulo demandis: «Do, 
ĉu ĝi estas laua kaj mola kiel leporo?» La 
vidanto respondis: Ne, la blanka koloro
estas precize tiel kiel neĝo.» La blindulo 
demandis: «ilo, cii ĝi estas malvarma kiel 
neĝo?»

Kaj tiom da ekzemploj la vidanto citis, 
ke la blindulo neniam povis kompreni, kia 
estas la blanka koloro.

KI rusa originalo de Tolstoi tradukis 
Bilbao, 1017. F. Die*
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Iio okazas i-tio olando?
En Ia planedo Marso estas loĝantoj multe 

pli inteligentaj kaj progresintaj ol tiuj de la  
Tero. Tamen de antaŭ kelkaj monatoj ili ob
servas astronomian fenomenon, kiun ili ne 
povas klarigi al si.

Jen la afero: faina astronomiisto kunvok
is la samsciencanojn por observi proksim
an planedon, ĝiajn strangaĵojn kiujn li vid
adis kaj kiujn li neniam vidis antaŭe, nek la 
astronomia historio rakontis ion similan. 
Ĉiuj celdirektis la plej bonajn teleskopojn 
al la mistera astro, kaj nokte kaj tage, ko
misiitaro nomita eksprese, rigardadis sen
ĉese, senlace, kaj notis kaj fotografis, kaj 
streĉis atenton kaj cerbon.

Ofte kunsidis la astronomiistoj por pri
trakti la aferon, kaj multaj proponis divers
ajn hipotezojn por klarigi ĝin. l ini el la 
ĉefaj supozis ke pro ia neklarigebla kauzo, 
la atmosfero de tiu astro plidensiĝis en di
finita regiono, kaj sekve la sunlumo, tage, 
kaj la lumo de sekvulo, nokte, re frak t i ta j  
tie kaj kaŭzas lumajn fenomenojn. La plej 
multo el la scienculoj ne estis konvinkataj 
ile tia klarigado.

Alia asertis ke ĉar en tia epoko kaj en tiu 
planedo ofte okazas e n j a  norda duonsfero, 
fulmotondran)], la afero estas nur senĉesa, 
longedaŭra, fortega regiona fulmotondran).' 
Ankaŭ tiu ĉi teorio ne estis akceptata, ĉar 
en ĉiuj epokoj la fenomeno daŭras.

Alia diris: «Same kiel la suno havas ma
kulojn, tiu planedo havas ilin. Tiuj de la 
suno estas nigraj ĉar la suno estas brila; kaj 
tiuj, de la astro kiun ni observadas, estas 
brilaj ĉar la astro estas senluma». La ceter
aj astronomiistoj demandis: «Kial?...»

La plej maljuna el la scienculoj proponis 
pli verŝajnan hipotezon: «Tiu planedo — li 
diris — estas pli nova ol Ia nia; tie ankoraŭ 
la interna fajro puŝas fortege. La fenomeno, 
ilo, estas vulkana fenomeno; la interna 
premado serĉis elirejon kaj atingis montri 
fumon, fajron kaj tian strangan kaj ne k la 
rigeblan ruĝkoloron». «Eble», diris kelkaj.

• Neeble — diris aliaj — ĉar oni neniam ob
servis en tiu planedo tian grandegan vul
kanon*.

Neniu restis tute konvinkita. La dubo reg
as. Nun ili senĉese observas kaj senlace pri
pensas. Tamen neutile.

Ha! se mi povus sciigi ilin pri la afero... 
ĉar nii povas ĝin klarigi.

Mi nescias kiel ili nomas nian planedon. 
Sed certe estas la Tero la planedo kiun ili 
observadas.

Kial ili — grandegaj talentuloj — ne traf
as?... Ha! ja mi scias tion. Ili ne trafas ĉar ili 
vidas la fumon, la fajron kaj la sangan ruĝ
koloron, sed ili ne atingas vidi la brilon de 
la larmoj. •

Rafael de San Milian

Dum mia infaneco mi multe estis aŭdinta 
pri internacia lingvo «Volapuk*, tial ke ĉe 
Guadalajara, kie mi loĝadis kaj estis s tud
inta unii kaj dugradan lernadojn, estis la 
ĉefa sidejo de tiu lingvo en nia patrujo, ĉar 
al la Ateneo apartenis tre spertaj kaj kleraj 
profesoroj do la Milita Akademio Inĝeniera, 
de la Instituto kaj de la Normala Lernejo. El 
tiuj spertuloj mi rememoras S-rojn Ugarte, 
Inĝeniera Kolonelo; Sanz Renito, profesoro 
de la Centra Universitato, kiu estis mia pro
fesoro pri franca lingvo kaj psikologio, kaj 
Iparraguirre, kiu fatale mortis tre juna. La 
tri estis tre entuziasmaj volapukistoj kiuj 
multe propagandis ĉiel. Mi ĉeestis la Ate
neon kaj aŭdis iliajn paroladojn kaj de tiani 
ini estis ema je internacia lingvo.Tamen mi 
ne eklernis volapukan kaj post kelkaj jaroj 
ini sciis ĝian malsukceson.

Nenion mi estis aŭdinta pri alia internacia 
lingvo kaj mi tute forgesis tiun aferon ĝis 
kiam, pro altrangigo, oni destinis min al 
oficejo en kiu deĵoris Kapitano Perogordo. 
Kapitano Perogordo, entuziasma kaj nelac
igebla propagandanto, parolis al mi pri Es-. 
peranto, kaj komence, sisteme, pro mai-

KltlL KAJ KIAL MI ESPERANTIGIS





6 HISPANA ESPERANTISTO

sukceso cle volapuk, mi refutis liajn argu
mentojn, seci li konvinkis min dirante: 
«prenu ĉi tiun broŝureton; legu ĝin atente, 
kaj poste diskutu».

Mi legis kaj relegis la broŝureton kaj ini 
konvinkiĝis pri nia kara lingvo, kaj kiel mi, 
aliaj kamaradoj kaj oficistoj, el kiuj nur mi 
persistas.

Mi ĉeestis kurson de S-ro Perogordo ĉe 
la Militista Klubo kune kun S-roj Mágica, 
S-ro Lozano kaj S-ro Cambronero kaj aliaj. 
La nomitaj ankaŭ persistas; sed bedaŭr
inde ili ne partoprenas nian agadon, pro 
oficialaj devigoj la du lastaj kaj foresto en 
Maroko la du fratoj Mágica.

Mi ŝuldas al mia ĉiam kara profesoro po
sedi la plej belan idealon, kiun mi povis 
revi, kaj esti koninta kaj m a n p re m a ta  la 
plej grandan homamanton de Tiamtempe, 
nian neforgeseblan Majstron, D-ron Zamen
hof, ĉar li kaj mi kune vojaĝis al Berna 
Kongreso kaj al Itala Kongreso Esperant
ista en Milano. Neforgeseblaj tagoj, kiuj fe
liĉigis min kiel neniam mi estis esperinta!

Dank’ al mia kara profesoro mi konatiĝis 
kun estimindaj personoj alilandaj, kaj ĉe ni, 
hodiaŭ mi kalkulas grandan nombron da 
bonaj amikoj.

Mi imitas lian konduton kaj tiun de la tre 
estiminda kaj malnova propagandisto Sin
joro Ricardo Codorniu: propagandi Esper
anton estas mia plej granda plezuro; lernigi 
Esperanton, mia plej aminda okupo; labor
adi senĉese por  sukcesigi Esperanton, mia 
konstanta revo. Hodiaŭ pli ol hieraŭ, ĉar se 
la teruraĵoj militaj mortigis nian Majstron, 
ni ŝuldas al Li venĝon: venki militon per 
Esperanto.

Ju lio  ĵ/langada  Tfosendrn

Tiel parolas Ravacliol
Ravachol rigardante renversiĝi la Templ

oj de la Katolikismo, samtempe la Borsoj 
de la Kapitalismo, kaj ankaŭ la palacoj de 
la .Justeco, sin turnas rapide kaj montrante 
fiere la Bombon, kiun li tenas, ekkrias per

tiu potenca voĉo, kiu ĉie anoncas la fieran 
heureka «Mi venkis! La hodiaŭa senmorteco 
iras ligata al mia triumfa veturilo! La civili
zacio jam  havas simbolon: la Bombon! Glo
ru min!*

Jes, min! Neniu povas forpreni ĝin de mi. 
Se mi ne estus la Mesio de la Detruado, ini 
estus Antaŭlo, la Baptisto... Mian procedon 
oni perfektigis; oni pligrandigis ĝian agad
kampon; hodiaŭ la Bombo enhavas pli po
tencajn eksplodilojn, ol estis tiuj, per kiuj 
mi ŝargis la mian... La nombro da suferant
oj estas grandega... Sed en tiu modesta 
provo, estis la ĝermo de la detruo de la Ka
tedralo de Reims; same kiel en la ovo estas 
la aglo; same, kiel en Ia spermo demetita en 
la utero cle la leonino estas la reĝo de la ar
baroj.

Granda jam estis la popolo, kiu uzas inian 
procedon, perfektigante ĝin; de hodiaŭ ĝi 
estos la unua el launua j  en la historio de  
la Civilizacio.

En tiu popolo filozofoj kaj militistoj marŝ
as inano en mano... la scienculoj kaj la poet
oj; la komercistoj kaj la politikuloj, kaj ĉiuj 
hore diras al la popolamasoj: «La Bombo! 
Per ĝi vi savos vin! Fidu pri ĝi, kaj ĝi sav
os vin!»

Kaj la praktiko sekvas la teorion.
Kaj la bombo eksplodas, ĉu en la tranĉeo, 

aŭ en la reduto; ĉu sub la ondoj, aŭ super 
la nuboj; ĉu je dek paŝoj, aŭ je dekkvin ki
lometroj; ĉu tage, aŭ nokte.

Kaj ĉu detruegas ĝi fortikaĵon, aŭ brulig
as katedralon... Cu dronigas kirasŝipon, aŭ-

A

balaas tutan regimenton... Ci tie disigas tra 
la trotuaro la restaĵojn cle maljunulino; tie 
ne lasas eĉ restsignon de infano... La mons
tro de la Detruado gvidata de la inteligento* 
Konscio terura!...................................................

A
Ci tio, ĉi tio estis tio, kion mi revis; tio, 

kion sola kaj modeste mi iniciatis; tio, kion 
la Civilizacio kaj la Scienco disvastigas 
nun je la nomo de Dio, same tra la tero, 
kiel tra la maroj, kiel tra la aero...

Senkulpigu min, tial, se mi min konsider
as plena je admiro pri mi mem, por esti
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oferinta mian vivon ĉe la altaroj de inia 
kredo, por proklami definitive la dogmon 
de la Detruo.*

Tiel parolas Ravachol.
Hispane verkis,

/ .  A7.

La kamparo de Tekzilejo
(Poezio de Antonio Feijó)

Ho, landoj nordaj, mia ekzilejo,
Kvietaj akvoj, rokoj kaj pinarboj...
Senpoezia teda rifuĝejo
En kiu ne bird’ kantas sur la arboj.

Ho, landoj nordaj, mia ekzilejo...

Senfinaj lagoj kaj dezert’ senbara, 
Senondaj inaroj sub ¿iellazuro;
Nek unu flugo de bird’ orplumara,
Nek unu floro de la sudnaturo. .

Senfinaj lagoj kaj ii eze r t’ senbara...
Vesperoj longaj, palaj, senkoloraj 

Diskrete, dolĉe, lace mortigante;
Ne estas fonto, nek ĝardenoj floraj,
Nek bird’ flirtante aŭ ri ver’ bruante.

Vesperoj longaj, palaj, senkoloraj...
La bhi’ ĉiela svena kaj senĉarma,

La bhi’ okula ne posedas brilon...
La Sun' radias en som ero varma 
^ed ĝi ne dolĉa igas la ekzilon.

La bhi’ ĉiela svena kaj senĉarma...

El portugala lingvo trati.
B. Martins D’Almeida (Hernaldo),

Pri virina karaktero
(>ni scias pri Ia homa karaktero per sulk

aj (le la manoj, per skribaĵoj, k. e..
Observemuloj, tni tute novaj vojoj, studis 

ionian karakteron per la maniero sin vesti. 
P’ 1 la maniero sin kombi, per la difektitaj

' 7

kalkanumoj, k. c., kaj ili atingis bonan re
zultaton.

Ĉu vi, karaj F-inoj kaj S-inoj, difektas 
multe kalkanumojn de viaj pantofloj? Do, 
nepre, vi estas bonegaj mastrinoj, laborem- 
ulinoj, kiuj iras de ĉi tie tien kaj de tie ĉi 
tien ĉiam zorgantemaj. Ĉu vi, amataj virin
oj, difektas multe kalkanumojn de viaj bot
oj kaj ŝuoj? Mi ne volas respondi kaj ĉa
greni vin, ĉar ĉagreni vin estas nepardon
inda kruelaĵo.

Nun, observemuloj atentis, por studi vir
inan karakteron, pri Pinan iero porti ombr
elon kaj pluvombrelon. Kompreneble por 
studi karakteron de virino portanta p luv
ombrelon, estas necese tion fari kiam ne 
pluvas; kiel fari tion tra la ombro, kiam vir
ino poi tas ombrelon. Kiam pluvas aŭ iras 
sub sunradioj ĉiam virino portas same pluv
ombrelon aŭ ombrelon.

Virino portanta malfermitan pluvombrel
on ĵus ĉesinta pluvo estas bona mastrino, 
ŝparema kaj laborema, ĉar ŝi scias, ke pluv
ombrelo fermata kiam ia pluvo ĉesas difekt
iĝas rapide.

Virineto kiu envolvas sian pluvombrelon 
tute trempita ne estas kondiĉigita ankoraŭ 
por esti hejmestrino. Tiu, kiu neniam ĝin 
envolvas, montras esti sencedema.

Virino tenanta ĉiam post ŝi pluvombrelon 
aŭ ombrelon sciigas al ni sian karakteron 
malbonan. Kiu ĝin portas sub la brako (‘St
as gaja virino, ridema kaj babilema.

Kiam virino portas ombrelon kvazaŭ 
lanco, estu singardema pri ŝia karaktero, 
ĉar ŝi estas energia kaj decidema.

Junulino balancanta senzorge sian om
brelon dum ŝi rigardadas fikse la ĉielon 
estas frivola, kaj sia spirito nekonstanta 
kaj sensprita.

Se junulino portas sian ombrelon sur la 
brako kvazaŭ infano, kiun lulas, ŝi (‘stas 
serioza, amema kaj ofte inteligenta.

Tiu, kiu frapetas ¿iupase pavimon per sia 
ombrelo estas aminda kaj fidela.

Atentu, do, junuloj kiujn vi amindumas.

Fakiro
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AVILA HISTORIO
• Nenion oni scias pri ĝia fondo. Ekzistis, 
clo la plej antikvaj tempoj, kiujn priskribas

A

nia historio, Ahila afi Obila. Gi staris ĉe la 
regiono de la Velones, nomo de la loĝantoj 
dela  antikva Vetonta afi Vello nia, kiun la ro
manoj apartenigis al la Lusitania kaj konsi
deris kolonion. Je 714, la araboj ĝin almilit
is,kaj ĉu la kristanoj, ĉu la araboj, regis ĝin 
ĝis kiam Alfonso VIa ĝin almilitis definitive. 
Ĉi tiu reĝo komisiis al sia bofilo, la grafo 
Don Damon, restarigi kaj kreskigi ĝin, ĉar- 
pro la antauaj militoj, ĝi multe malgrandiĝ
is. Je  IHO, la mahometanoj intencis realmi- 
militi ĝin, kaj kuraĝega virino, Jimena Diaz- 
qncz, kontraustaris al la sieĝo, defendante 
brave la urbon, pro kio oni rajtigis voĉ
doni en la urbaj kunvenoj al ĉiuj ŝiaj poste
uloj. La avilanoj defendis la reĝon Alfon
so T7/.*n kontraŭ lia duonpatro, la aragona
reĝo, kaj Alfonso Viii*", kontraŭ la ambicio 
de lia onklo Fernando T I La korpusoj de 
ĉi tiu urbo partoprenis la famajn batalojn 
de Atareos kaj Na ras de Tolosa kontraŭ la 
maŭroj. Fernando IU" kaj Alfonso Xa donis 
al Avila novajn privilegiojn. Kaj ĉe ĝi, la dua 
kunvokis deputataron je 1273. kaj oni pro
klamis Doti Sancho fV*n reĝo. En ĉi tiu urbo 
restis la reĝo Alfonso X Ia dum sia infaneco 
kiam mortis Fernando IV a, lia patro, kaj la 
episkopo Don Sancho,fortikigita ĉe la granda 
preĝejo, defendis la infanan reĝon kontraŭ 
la reĝidoj kiuj intencis kapti la infanon por 
regi la regnon. Je  1-W7 la urbanoj sin decid
is partianoj de Don Enrique kontraŭ la reĝo 
Don Pedro / \  Je  Aŭgusto de 1420 okazis cu 
ĉi tiu urbo la edziĝo ile la reĝo Ja jn  II"  
kun Domi Maria de Aragón. Multe ĝi parto
prenis militojn kaj ribeladojn okazigitaj de 
la favorito Don Alvaro de Luna; kaj je la reg
ado de Enrique  /TV', ĉ i tii4 kunvenis kons
pirantoj starigantaj eŝafodon ĉe ĝiaj rem
paroj, sur kiun ili metis vestitan statuon de
tiu reĝo, kiun ili juĝis kaj sentencis, kaj laŭ 
la sentenco, la cefepiskopo (b* Toledo, Don 
Alonso Carrillo, demetis kaj jetis la kronon; 
Don Alvaro de Zuniga, la spadeton: la grafo

de Benavente,la sceptron;kaj Don Diego López 
de Zuniga, parolante ofendajn frazojn faligis 
la figuron reĝan, kaj ĉiuj proklamis la reĝ 
idon Don Alonso, frato de Enrique IV * , reĝo. 
Ĉi tiu ceremonio okazis la 9.*« de Junio 
de 1465, kaj tial ke Don Alonso mortis post 
tri jaroj, lia fratino Isabel ne konsentis esti 
kronata kiel deziris fari la malamikoj de 
Enrique IV.*, kaj ŝi celis kaj atingis pacigi 
ĉiujn, pro kio la reĝo donis Avila'** kaj aliajn 
urbojn al la reĝidino.Tre aktive Avila parto
prenis la militojn de la Comuneros (milito de 
la komunumoj), kaj kiam la ribelantoj de
cidis reguligi sian registaron kaj starigi 
agadcen tro^  Ia deputatoj kunvenis en ĉi 
tiu urbo pro ĝia centra situacio geografia ĉe 
Ia regionoj ribelantaj, kaj ĉi tie oni starigis 
la Junta Santa (Sankta Komitato) kiun pre
zidis Don redro Lasso de la Vega. F]n ĉi tiu 
urbo naskiĝis Santa Teresa de Jesus kaj San
cho Dátala, kaj estis episkopo ĝia la fam
konata Alonso de Madrigal, nomata Tostado 
(Rostilo). *

A
Ciuj popoloj honoris pli afi malpli solene 

la belecon La iluzio de la viro estas esti 
amata de la amata virino, iluzio kiun nur 
oni atingas per ĝentilaĵoj kiuj allogos la 
amatinon kaj atingos ŝian volon.

Inter la antikvaj popoloj, la greka estis la 
ploj ĝentila,sed ni devas escepti tacedemonan 
ĉar ĝi konsideris kiel punindan kutimon 
kaj eĉ kiel krimon la ĝentilecon por la vir
inoj. Speciale la atenanoj amindumis siajn 
amatinojn ornamante ŝiajn pordojn kaj fe
nestrojn pei kronoj kaj girlandoj el Horoj 
kaj el mirto, origino de la florplektitaĵoj 
per kiuj la junuloj de iuj vilaĝoj (b* Hispan
ujo ornamas la pordojn de la junulinoj jo 
la nokto de Sankta Johano. Krom ĉi tiuj ĝen
tilaĵoj, kiujn oni imitis dum la epoko de 
Vagantaj Kavaliroj, la junuloj kantis belec
on de siaj amatinoj kaj siajn anipasiojn per 
afiŝoj penditaj ce Tuniroj. Je  la tagiĝo, sub
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fenestroj de la amatino aŭ ĉe ŝia pordo, la
•

Grekoj kantis amkantojn je Ptakto de liro 
kiun ili mem ludis, aŭ je la takto de flutoj 
ludataj de amikoj. Serĉante originon de niaj 
amserenadoj, oni devas konkludi, ke la 
araboj portis al ni tiujn grekajn kutimojn. 
Tage, amantoj purpure vestitaj, parfumitaj, 
kronitaj de freŝaj floroj kaj akompanataj 
de sklavoj portantaj kamposeĝeton kaj flor
ojn, tiu por ripozi kaj ĉi tiuj por ilin ofer
doni al la amatino, promenis tenante bel
egan kaj riĉan bastonon arteskulptitan. Kiam 
amatino aperis ĉe fenestro, amanto ofer
donis al ŝi la florojn.

Sócrates amindumis famkonatan Aspasia'n, 
el kiu li ricevis lecionon pri politiko kaj 
elokventeco; Alejandro ta Granda amindum
is Frijne'n, kiu rekonstruis remparojn de 
Tobas je lia trezoro; Diógenes kaj A r ist i po, la 
ruzan Lais; Epiana, la famkonatan filozof
inon Leoncia; k. c. Tial ke filozofoj kaj sciul
oj estis ĝentilaj, la popolo, kiu adoris ilin, 
ankaŭ estis ĝentila, kaj pro tio la virino 
ĝuis en Grekigo la dolĉaĵojn devenantaj de 
la amĝentileco de la viroj.

La romanoj ne estis tiel ĝentilaj kiel la 
grekoj, ĉar ĝiaj kutimoj estis tro liberaj kaj 
diboĉaj, kaj estis maldelikataj la manieroj 
atingi la amon. Tamen, estis romanoj kiuj 
praktikis la grekajn kutimojn por kontraŭ
stari ai tiuj abomenindaj kutimoj, kaj super 
ĉio, kutimo konsideri ĉiujn virinojn kvazaŭ 
prostituulinoj. ,

Dum la mezepoko la ĝentileco atingas 
plej altan gradon, kaj ĝin praktikas tre de
likate. Ĉi tiu ĝentileco kaj la poezio, patrino 
kaj akompanantino de la unua, mildigas la 
kruelajn kutimojn de tiu epoko, kaj levas la 
tombaplatŝtonon sub kiu kuŝis la civilizacio 
de Grekigo kaj Romo de kiam la sovaĝaj, 
barbaraj kaj superstiĉemaj gentoj gotaj in
vadis la suban Eŭropon je  la IV.a kaj V.a ja r
centoj.

Laŭ la almilitantaj gentoj gotaj civilizaci-
• ^ e

ĝiaj kruelaj kutimoj pliboniĝis, kaj la 
ĝentileco kaj la poezio alteniĝis, kaj la bel
eco de la virino, fontano de ĝentilaj inspir
a j  belega celo de civilizacio, estis la pero.

La deziro komplezi virinon kaj sin montri 
inda je ŝi, kune kun la religia entuziasmo, 
kreis Vagantajn Kavalirojn, Institucio religia
kaj ĝentila, kavalirarafestojn kaj multajn

• •
belegajn ludojn kiujn elpensis la kavalir
oj por honori la virinan belecon, en kiuj 
oni praktikis la plej delikatan ĝentilecon. 
Tre ĝentilaj estis la kristanaj kavaliroj por 
la virinoj, sed la hispanaj araboj respekteg
is multe pli la virinon.

MALĜOJOJ PRO MALPROPRA RONO
L —Li estas reĝo; mi nur kronprinco, kiam 

li sin prezentas antaŭ la Korteganaro, ĉiuj 
rigardoj estas por li. Mi,. malantaŭe, ĉiam 
malantaŭe!

II .  —Kial nii naskiĝis poste? Mia frato est
as kronprinco, mi nur princo.Li estas unika; 
kiel mi, estas kvar.

III. —Grafo! Por kio taŭgas al mi la ŝildo 
kaj la nobeleco, se ne estas reĝa sango en 
miaj vejnoj? Se almenaŭ mi estus princo!

IV. —Mi aĉetis nobeltitolon. Nu! La veraj 
nobeluloj ĉiam diros ke nii ne havas nobel
an sangon.

V. —Kiel feliĉa li estas! Li riĉiĝis sufiĉe 
por sin egaligi kun la nobeluloj. Se nii pov
us aĉeti nobeltitolon!

VI. —Se mi estus tiel feliĉa kiel li mi de
zirus nenion. Milionojn, multajn milionojn! 
Mia riĉeco rilate al la lia estas mizero.

VIL—Mi, sekretario de tiel seninteligenta 
-viro! Servi lin estas humiligo.

VIII.  —Se mi atingus esti sekretario... Sed 
ini nur estas skribisto.

IX. —Kia nelaciga laboro, tia de Pskrib- 
isto! La laboro de ĉambroservisto estas tre 
teda.

X. —Tie-di sur la veturigista sidejo sufer- 
antela kruelaĵoj n de P vetero,dum laĉambro- 
servisto vivas kiel princo.

XI. —Nu! Bone! Mi zorgas pri la ĉevaloj 
kaj laboras tage kaj nokte, kaj la azena ve
turigisto sidas fiere sur la veturigista sidejo.

NII.—Se mi iam iĝus ĉevalejisto! Kiel
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ilin jiro hi sukceso atingita ĝis nun. Kebone li manĝas! Kgoisto! Hodiaŭ ii nur «Ion
is al nii malmolan pecon da pano kaj unu 
osto'ivkaj la-restaĵoj «levas kontentigi inii,!

XIII. —Oni donas.al tiu ¿iuvespere poton 
da manĝaĵoj kaj eb le  li ankoraŭ plendas!

XIV. —Kian bongustan malmolpanon kaj 
nutrigan oston li manĝas! Kiam mi atingos 
similan manĝaĵon?

XV. —Por kio taŭgas al ini esti rogo? O r t e  
pli feliĉa ol mi, estas tiu almozulo kiu kliŝas 
sub la sunlumo kaj rigardas kiel Ia alia mi
zerulo suĉas oston kaj manĝas pecon da 
malmola pano!

En Annapolis (Psofio)) oe la spiono por 
kunvenoj de senatanoj de> la antikva palaco 
de la leĝo, starantaj gefianĉoj sur la loko 
mem sur kiu staris (5 eo rge Washington 
je 1783, por prezenti suta ge nera lostra n ek 
siĝon pro la fino ile la milito, kiu liberigis 
la dektri koloniojn formantajn la grandan 
respublikon usonan, okazis edzigo de F-ino 
Isabelle A. Me Ca fire v kaj D-ro Jolin sup
plici! Horii de California. . .

Si estas direktorino-de «Amerika Esper
antisto», eldonata en West New to n (Massa- 
chussets). Li ankaŭ estas esperantisto entu
ziasma. Ili ĉeestis Kongreson de «Esperanto 
Societi' of Norti» America* ĉar ili ambaŭ 
estas inembroj emmcntaj-de tiu ĉi societo, 
lli tradukis esperante el angla lingvo la dii-

* 4
ojn de la ceremonio. Kaj faris la ceremoni
on esperantista pastro S-ro James L.Sinilev, 
helpanta pastro de la episkopojn St. Anne tle 
Annápolis. Ci tiu estis devigata rapidigi ce
remonion kaj elparoli tute korekte esper
anton. Ceestis ĉiuj kongresanoj.

Zamenhofa Federacio
De ĉie ni ricevas leterojn, plenaj je entu

ziasmo pro nia laboro kaj revuo; kuracig
antaj!! nin daŭrigi la laboron; gratu lantaj ii

fremdajn leterojn, kaj laŭdojn ĉies.
Dankon, dankegon, sed ni devas kona* 

tati: la sukceso iie estas nia, la sukceso est
as ĉies, tial ke la entuziasmo kaj agemeco de 
ĉiuj sukcesigis la laboron. Ni nur estas la 
iniciatoroj kaj ni iie povas akcepti gra tu l
ojn kaj laŭdojn, kiuj apartenas egalparte al 
ĉiuj kunlaborantoj; sed ni estas tre kontent
aj. iii sentas profundan ĝojon ĉar la leteroj 
Hpruvas kaj rimarkigas al ni la entuziasm
on ĉies. La entuziasmo iĝas agemeco, kaj 
agemeco estas la ĉefa kondiĉo por triumfi.

Zamenliofanoj fondis kvar novajn g ru p 
ojn, kaj antaŭ finiĝi Ia jaro estos fondotaj 
aliaj laŭ la laborpreparoj entreprenitaj.

La plej bona ligilo inter iii estas ilia revuo, 
tial ĝin subteni estas nun ĉefa afero por iii, 
Multenombrigi abonantojn devas esti celo 
nia, kaj ĉiuj penadi! tion atingi, kaj la k o 
mitato kontentigos ĉiujn disdonante interes
ajn librojn esperantajn. Konsciu ĉiam: Unu
iĝo «‘stas forto.

Estas necese por plenumi la 4.*«* regulon 
de nia regularo ke zamenhofanoj voĉdonu 
Delegitojn kaj ke - ili sciigu al iii rezultaton 
por starigi Konsilantaron de la Federacio.

Nia Federacio estas okmonata kaj ĉiuj 
miras pro la rapida sukceso, ni entuziasme, 
senlaci*,daŭrigos nian vojon, sed akompanu 
nin karaj g eza meuli oftuloj, estu,kiel ĝis nun, 
entuziasma kaj konstanta ilia kunagado; ni 
laboru kiel eble plej konstante kaj efike, 
profitante la tempon ĝis la fino de la milito 
por prezenti al Ia tuta esperantistaro nian 
patrujon sufiĉe bone esperantigita.

Pro peto de iuj zamenhofanoj, kvankam 
la tempoj ne estas favoraj,,iii malfermas 
liston de donacantoj, por starigi Ia monu
menton al ilia kara, neforgesebla kaj ĉiam 
plorata Majstro.

Hon vo I u sciigi al iii viajn iniciativojn pri 
propagando, kaj pri ĉio kio rilatas al nia 
celo esperanta.

Samideane salutas gezameiiliofanojn kaj 
abonantojn.

La Komitato
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M O N D O N A C A N T O J  
j)or starigi intemacian monumenton al nia

Majstro
Pesetojn.

f

I.  S-ro. Narciso Bofili. Delegito deZa- 
~ menhofa Federacio. —Palma de Ma- 
: Horca......................................................  25,00
2. Julio Mangada. Sekretario de Z. F. 

Madrid.................. ................................. 10,00
35,00

( Daurigota)

Esperanta movado
Madrido.—La 8.ai» de Julio, ĉe la Institucio 

Amikoj d e l a  lnstruado (Kvartalo Prosperi- 
dad) okazis belega festo esperantista. Oni 
malfermis la feston kantante «La Esperon», 
kiun ludis piane F-ino Sara Rodriguez. Poste 

. S-ro Johano Calahorra legis fragmentojn, 
de iuj verkoj de D-ro Zamenhof, pri la in
terna ideo de Esperanto, kaj versaĵon «La Es
peranza» de Carlos Miranda. Aŭskultantoj 
multe aplaŭdis precipe paragrafojn de Dok
toro Zamenhof.

S-ro Gregorio Sánchez ludis hispanan mo
nologon «El Tio Gervasio» de Joaquín Di- 
centa.

Fine, ludis unuaktan teatraĵon, france ori
ginale verkita de D-ro W. Van Der Biert, kaj 
hispane tradukita de S-ro Vicente Garcia 
Ruiz-Pérez, «Amores Esperantistas»: F-ino 
Maria Ferreiro estis Mis Daisu; F-ino Leo
nor  Core, S-ino Astrevert, mastrino de la Ho
telo: S-ro Manuel Gismera, Benito; S-ro Mi
lian Vicente, Bernardo; kaj S-ro Johano Ca
lahorra, Mister Black.

Laste, okadis dancado.
Je  la deksepa de Julio kunvenis la esper

antistoj de la kvartalo Prosperidad por star- 
.. igi Grupon, kiu viglos kaj aktivigos esper- 

antan propagandon en tiu kvartalo kaj dis- 
L vastigos se eble Esperanton al aliaj kvartal

oj. Ciuj ĉeestantoj konsentis kaj tuj oni legis 
provizoran regularon.

I Tial ke la anoj de la nova Grupo est- 
 ̂ as knaboj, kiuj entuziasme altentenas nian 

; verdan standardon, honora entrepreno, hom

aman ta celo inda je  imito, decidis ke la 
monata kotizaĵo estos 25 centimojn. Tamen, 
pli grandaj kotizaĵoj estu memvolaj.

Unuanime oni decidis nomi la novan 
Grupon «Verda Stelo», aliĝi tuj al Zamen
hofa Federacio kaj aboni «Hispana Esper
antistojn».

Novaj pioniroj de nia sankta afero, ni sa
lutas samideane ĉiujn esperantistojn, kaj 
fervoraj kaj nelacigeblaj ĉiam ni estas pret
aj kunlaboradi triumfigi Esperanton.

Oni voĉdonis komitaton: Prezidanto, sin
joron Johano Calahorra; Kasisto, S-ron Vi
cente Garcia Ruiz-Pérez, kaj Sekretario 
S-ron José Maria Malleo.

Tarrasa (Barcelona).—La 13.a» de Junio,, 
la Tarrasa Esperantistaro okazigis nekrolo- 
gian feston por honori nian plorindan Majs
tron, D-ron L. L. Zamenhof, kies morto est
as granda perdo p o r la  Homaro. La salon
ego de la urbodomo estis tute plena, granda 
kaj respektinda ĉeestantaro honoris Lin.

Je  la l l . a proksiniume S-ro Ventalle, urbo
konsilanto, kiu anstataŭis lian Moston, la 
Urbestron, malfermis la feston per belegaj 
paroloj laŭdintaj virtojn de D-ro Zamenho!* 
kaj lian homaman elpenson.

Nia pioniro kaj entuziasma propagandisto 
el Barcelona, S-ro Jozefo Grati, elokvente 
paroladis pri utileco de nia kara lingvo kaj 
oni povis konstati kaj rimarki la impreson 
konvinkanta!! de liaj paroloj sur la vizaĝoj 
de la aŭskultantaro.

Kelkaj samideanoj elTarrasa naskis ideon 
laŭdinda: eldoni modestan esperantan ga' 
zeton por  propagandi nian lingvon kaj ba
tali kontraŭ idista movado, kies organo «In
ternaciona Laboristo», ĵus aperis en Huelva* 
Nia celo estas disvastigi4Esperanton inter 
la hispana laboristaro, ĉar ni ne povas kon
senti, ke ambiciuloj venu bari la triumfan 
vojon de nia sankta lingvo. Ni petas al la 
samideanoj simpatiemaj je nia en trepr ise  
sin turnu al S-ro. S. Chaler, strato San Ma
riano, 124.—Tí arrasa (Barcelona). i

.** ». • Korespondanto

«.



HISPANA e s p e r a n t is t o

Barcelona.—Je  la l.a de Julio, la Grupo 
«Nova Sento» sukcesigis ekskurson al Villa
nueva y Gelin*- kaj Sitge8. En Villanueva, ĵus 
alvenintoj vizitis la Ateneon (letale kaj poste 
pordisto de la Ateneo akompanis ekskurs
antojn viziti S-ron Sune, profesoro de la In
dustria lernejo, kiu plezure montris al ili la 
Lernejon kaj klarigis ĉion kion ĝi enhavas. 
La kontento d e la  vizitantoj estis granda.

De tie ili iris viziti Muzeon «Balaguer», kie 
oni akceptis ilin atente kaj kie ili povis ad
miri kuriozaĵojn, artaĵojn kaj antikvaĵojn.

Poste ekskursantoj piediris al Sitges, halt
inte ĉe «La Mata». Kii Sitges ili vizitis «Can 
ferrat* de S-ro Pusi noi.

Ekskursantoj dankas S-rojn Sune, Huŝi fioi 
kaj ceterajn akcepti ntoj n.

La Lan de Julio okazis, je la honoro de 
nia plorata Majstro, matensolena festo ne
krologa ĉe ^ A te n e o  Barcelonés*. Sinjoro 
J. Puiggali, el Kataluna Esperantista Fede
racio, prezidis kaj li salutis varmege ĉe
estantaron kaj rememorigis nian Majstron, 
Sekve S-ro J. Gran Casas kaj D-ro J. Pre
mon, parolis respektive pri verkaro kaj vivo 
de D-ro Zamenhof. Fine, S-ro Gran legis 
kelkajn poeziojn de ilia Majstro kaj la ĉe
estan) audis stare «La Esperon».

Spite nunaj fatalaĵoj, ĉeestis gesamidean
oj el Sabadell, Villanueva v Gelo n kaj Grup- 

el Barcelona «Barcelona Stelo», «Ĉiam 
Antaŭen», «Nova Sento», «Espero Kataluna» 
kaj «Semo*, kaj «Aplech Esperanta Grupo» 
el Sabadell.

GAZETOJ RICEVITAJ

Vraro-Esperu nio. (Paris. Hue de Ciichv, 51)« 
Majo-Junio. Preskaŭ tute dediĉita al nia 
kara Majstro. Gi raportas pri juĝoj aperitaj 
su,‘ multenombraj gazetoj kaj ĵurnaloj pri 
D-ro. Zamenhof kaj Lia Lingvo. Ankaŭ pu
blikigas belan poezion «Himno de Danko» 
de Harrison Hill, kaj bonan artikolon «Angla 
lingvo kiel internacia helplingvo!»

Esperanto Monthly. (London V .  C. - 17 Hart 
^tret.) Julio.—Publikigas belegajn poeziojn 
d Pertra ni Potis (El ĵurnalista raporto el

franca batalkampo), «Francigo kaj Esper
anto» tre interesa artikolo. f:

LIBROJ RICEVITAJ I:
Kaŝitaj Vartoj de la «Superega Plumo» de 

BAHA’ U’ LEAH, tradukita el persa lingvo 
de Lotfullah S. Hakim, John E. Essbemont.

A •
Havebla de la Brita Esperantista Asocio. Ci 
tiu kvardekpaĝa broŝuro priskribas profet
aĵojn de la persa Profeto de la XIX.a j a r 
cento Baha’ P ’ Hali.

LISTO DE MEMBROJ
24. —Andrés Kosique. D. Matias, 8. Cartagena 

(Murcia).
25. —Pedro Rodriguez. Plaza Tres Reyes, 2.
26. —Luis Campos. Plaza Tres Reyes, 2.
27. —Angel Mingot. Plaza Tres Reyes, 2.
28. -  Francisco Fernandez. San Isidoro, 2.
29. —Antonio Granados. Andino, 2.

LISTO DE ABONANTOJ
5. —Grupo de Bilbao (40 abonojn).
6. —A. S. Vinzent. 2308, Haste St. Berkeley 

(California. Usono).
7. —Henrv I*. Fisher. Verifi Ambon (New J e r 

sey. Usono).

Sendu al ni esperantajn sciigojn

A
Cin, kiu abonos ĉi tiun revuon, ri

cevos seii puge «lvi Cervantes kaj lia 
famkonata verko Cl Quijote* kaj «Tri 
rakontoj kaj kelkaj versaĵoj».

Cin, kiu aligos al Zamenhofa Fede
racio, ricevo* senpage la unuan verk
on, liai la aliĝo kostas neniom ĉar la 
pre/*» «le lin verko estas unu peseto.

S-ro Fei nando Redondo, ilia re 
daktoro , pretigas m anuskripton po r 
ekeldoni Enciklopedia Voltaro Esper
anta n, grava kaj tre interesa verko. 
Rajtos ricevi senpage ok paĝojn ĉiu
m onate ĉiuj, kiuj adonis kaj abonos 
Hispana Esperantisto'ti de ĝia utina 
num ero.

Tip. Pasaje tiel Comercio, 8.—Madrid



Hispana Esperantisto
ILUSTRITA REVUO MONATA

OFICIALA ORGANO UE «ZAMENHOFA» KAJ ANDALUZIA FEDERACIOJ

- Kvankam formas ĉi tiun Federacion precizaj regionoj el Hispanujo, tamen, povas 
aparteni al ĝi kiu ajn alia naciano eĉ fremduloj, same kiel zamenhofano povas aliĝi al 
kiu ajn alia federacio eĉ fremda. Ja ra  kotizaĵo federaciata: UNU PESETON.

JARABONO: Du pesetojn por federacianoj zamenhofaj; tri pesetojn por hispanaj
esperantistoj apartenantaj al ceteraj regionaj federacioj, kvar pesetojn, por ceteraj esperant-

A _ A
istoj. Specimeno, 35 centimojn. Ĉiam antaŭpagu per Poŝta Giro.

ADRESO: pasaje del Comercio, 8, presejo. ĴHadrid. (hispanujo).

VENDOTAJ OJ OE HISPANA ESPERANTISTO
PRI CERVANTES KAJ LIA FAMKONATA VERKO 

EL QUIJOTE, Prezo: Pt. 1,00 (Sin. 0,400j, kaj TRI RA
KONTOJ KAJ KELKAJ VERSAĴOJ originale kaj esper
ante verkitaj de Rafaei de San Milian.Prezo: 50 centim
ojn (Sin. 0,200). Duonon da rabato por zamenhofanoj. 
Neafrankita—HISPANA GRAMATIKO ESPERANTA 
kun PRAKTIKA TEMŜLOSILO por ĈIUJ LANDOJ de 
Ju lio  ĵ/langada  7{osen6rn. Dua eldono korektita kaj 
pligrandigita, premiita p e r  Honora Cito laŭ Reĝa Or
dono de la Militministrejo, je la 16.a de Aprilo de 
1012, kaj laŭ Reĝa Ordono de la 8.a de Septembro lasta, 
tiu Ministrejo sciigis la utilecon de ĉi tiu verko. Prezo: 
Gramatiko, Pt. 1,50 (Sm. 0,000); Temŝlosilo, pesetojn I 
(Sin. 0,400). Kvinonon da rabato por  zamenhofanoj. 
Afrankite.

Hispanaj propagandaj cirkuleroj. I.(K)0 po 13 pt. 100 po 1,60 pt. Afrankite.

Oni liveras afrankite verdan stelon, ̂ arĝenta, arta, tre bona emajlo, po 2,25 pesetoj spe
cimeno. Dekduope oni faros rabaton. Ĉi tiu stelo estas la plej bela el ĉiuj, sur arĝenta

radiigita disketo kuŝas la verda stelo.

Cent poŝtkartojn, ĉu kun la portreto de la Majstro, ĉu kun alegorio, aŭ laŭvole:
Pt. 3 (Sm. 1.200). P o r  zamenhofanoj sesonon da rabato.

ĈIAM ANTAŬPAGU (PER POŜTA ĜIRO
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